
~ MUNiC íPIO PONTE E) ~A 
PROC. LOT. N. ' 20/94 

........ .. Nos termos do disposto no arLo 78. 0 do Decreto-l ei n.o 555 /99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n,o 136/ 14, de 9 de Setembro, 

torna -se público que a Câmara Municipal de Ponte de Lima, emitiu a 7 de Janeiro de 

2019, a requerimento de Carlos Manuel Pereira de Sá e Amélia Filipa de Barros 

Laranja , contribuintes fiscais n .o~ 224 917420 e 229165 443, o presente 

aditamento ao alvará de loteamento n.o 82/97 (oitenta e dois barra noventa e sete), 

emitido a favor de Galeria Sousa Cardoso · Arte Contemporânea, Lda., através do 

qual e por deliberação tomada por unanimidade, em reunião de Câmara de 17 de 

Dezembro de 2018 , foi licenciada a alteração ao alvará de loteamento acima 

referido, no que se refere à edificabilidade prevista para o lote n. ° 13, que incide 

sobre o prédio Urbano n.o 1301, sito no Caminho Dr, Alcino Cardoso, freguesia da 

Facha, descrito na Conservatória do Registo Predial de Ponte de lima, sob o n,o 

3173/20160707 ........ ..... ......... ...... .... . .... ............. ...... ..... ... .... .. . ...... ....... . 

..... ..... De acordo com a presente alteração, o lote n. ° 13 passa a ter a seguinte 

descrição: .... . -- .. ..... ... ........... -- ... .... -- .. . .. . .... . .... -- .... -- ... .. -- ... -- ..... -- ......... . 

.. -- .... _. Lote n, ° 13 . Com a área de 1 ,22S,OOm2 (mil duzentos e vinte e cinco metros 

quadrados), destinado à construção de uma moradia unifamiliar (1 fogo), com área 

de implantação de 270,OOm2 (quzentos e se tenta metros quadrados), com a área de 

construção de 330,OOm2 (trezentos e trinta met ros quadrados), com a cércea de 

3,30ml (três virgu la trinta metros lineares), vo lumetria de 891 ,OOml (oitocentos e 

noventa e um metros cúbicos), de 1 (um) piso abaixo e 1 (um) piso aci ma da cota de 

soleira, .... _ ... -- ....... ---_ ... ........ -- ....... -- ...... ... ...... -- ..... .... . -............... -- ..... . . 

...... --.. Não há outras alterações às condições daquele alvará ... .. ..... ---- .. ----.--.-- .• 

Ponte de lima, 7 de Janeiro de 2019. 

o Presidente da Câmara MuniciPal , 

--> 
/ Victor Manuel Alves Mendes, Eng.o/ 
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